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Ofício Circular n° )S6 /2012-SEC

Goiânia, âb de OUIJa© de 2012.
Processo n° 4074211/2012

/ias Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Orienta as magistrados sobre as atribuições dos Juizes de Paz, nos termos do artigo

112 da LOMAN

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares,

cópias do Despacho n° 3968/2012 e das peças de fs. 14/16. extraídas do processo

supramencionado. acerca da competência exclusiva dos Juizes de Paz para o processo de

habilitação e a celebração de casamento.

Provimentos e demais atos deste órgão correicional figuram-se disponíveis no

sítio eletrônico wvvw.ti.üo.ius.br (link corregcdoria.item publicações)

ofcirl02/RGG

Atenciosamente.

DESTBEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Selor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
cprregsec@tjgojus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4074211/2012-Goianésia

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Goianésia

Faz Comunicação

DESPACHO w3%$ /2012

Acolho o Parecer n° 212/2012 (fs. 21/22), subscrito pela

zelosa Juíza Auxiliar, Dra. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura. Desta forma,

atenta à repercussão da matéria decida pela presidência deste tribunal nos autos do

procedimento n° 3956113/2012, determino a expedição de ofício circular a todos os

magistrados goianos para conhecimento próprio e de seus pares sobre os lindes das

atribuições dos juizes de paz (art. 112, Lei Complementar n° 35/1979). Com a

comunicação, encaminhem-se traslados das peças de fs. 14/16 e deste despacho.

Ato contínuo, remeta-se o feito à Divisão de

Gerenciamento de Estatística para a anotação da Portaria n° 10/2012, Diretoria do

Foro da Comarca de Goianésia.

Após, cientifique-se o Diretor do Foro da Comarca de

Goianésia com cópia desta provisão.

Ultimadas as providências alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, íS de outubro de 2012.

WMUCVM

DESCBÉÂTRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150, 11° andar. St Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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PROCESSO Nc

NOME

ASSUNTO

tribunal
de justiça
do estado de goias

Gabinete da Presidência

3956113/2012-Goianésia

ANTÔNIO CARLOS GUIMARÃES

Indicação

DESPACHO N° \^6c2. /2012 - O Diretor do

Foro da Comarca de Goianésia, em cumprimento ao Despacho

n° 733/2012 (fs. 10/11), editou a Portaria n° 010/2012 anulando a

de n° 031/2011, que designara o 1o Suplente de Juiz de Paz para

homologar as rescisões de contrato de trabalho, nos termos do

§ 3o do art. 477 da CLT; preservou, contudo, os atos até então

praticados, como garantia de segurança jurídica das pessoas

envolvidas no referidos atos.

Ciente das medidas adotadas pelo magistrado,

arquivem-se, após anotação na DRH.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Goiânia,
/

/

aos \°\ dias do mês de ^p>oKo de 2012.

Des. LEOBINO VALENTE CHAVES
Presidente

rcvm/zlam
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PROCESSO N<

NOME

ASSUNTO

n tribunal
de justiça
do estado de goias

Gabinete da Presidência

3956113/2012-Goianésia

ANTÔNIO CARLOS GUIMARÃES

Indicação

^5

DESPACHO N° ^ $?) /2012 - Trata-se da

Portaria n° 31/11 editada pela Diretoria do Foro da Comarca de
Goianésia que designa Suplente de Juiz de Paz para homologar
rescisões em contrato de trabalho na respectiva comarca.

A assessoria presta informações às fs. 7/9.

Do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal

Federal na ADI n° 2938/MG, extrai-se que o desempenho desse

mister por Juizes de Paz encontra guarida no art. 477, § 3o, da
CLT, com redação dada pela Lei n° 5.584/70, o que, a princípio,
poderia levar à conclusão de inexistência de óbice ao desempenho
das funções descritas na citada portaria.

Ocorre que o art. 112, da LOMAN (LC n° 35/79),
cuja disciplina normativa é posterior àquela instituída pela I_^
consolidação trabalhista, reserva aos Juizes de Paz a competência
exclusiva para o "processo de habilitação e a celebração de
casamento".

Dessa feita, ante a taxatividade das atribuições

elencadas pela citada legislação complementar, a Portaria
n° 31/2011 da Diretoria do Foro da Comarca de Goianésia incorre

em desvio de finalidade ao reservar a juiz de paz competência que

não lhe é devida.



n tribunal
de justiça
do estado de goias

Gabinete da Presidência

Assim, volvam-se os autos à origem para que o

magistrado edite portaria anulando a de n° 031, de 15.12.11, com a
ressalva da preservação dos atos praticados a esse fim até então,
como garantia da segurança jurídica.

Ultimada a providência, arquivem-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em Goiânia, aos

Oi dias do mês de TnojP de 2012.

PROCESSO N 3637620'2011

/Ú/Á » Wl({ Ly ^
Des. LEOBINO VALENTE CHAVES

Presidente


